UZNESENIE č. 6/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 15.12.2017
na obecnom úrade v Rabčiciach
Obecné zastupiteľstvo v Rabčiciach:
A/ Berie na vedomie:
1. Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho OZ.
2. Rozpočet obce na roky 2019 a 2020 na úrovni programov a podprogramov na úrovni
funkčnej klasifikácie (vrátane rozpočtu Základnej školy s MŠ Rabčice).
3. Zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 12/2017 a č. 13/2017 vrátane ZŠ
s MŠ Rabčice, v súlade s § 14 ods. 2 písm. b) zákona č. 583/2004 Z.Z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov:
Celkové príjmy – na sumu:
1787177,00 € (+2134,00)
z toho: - obec:
1786177,00 € (+2134,00 )
- ZŠ s MŠ Rabčice:
1000,00 €
Celkové výdavky - na sumu:
1787177,00 € (+2134,00)
z toho: - obec:
1096399,00 € (+2,00)
- ZŠ s MŠ Rabčice:
690778,00 € (+2132,00)
4. Správu o plnení úloh Komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2017
B/ Schvaľuje:
1. Návrhovú komisiu v zložení: Ondrej Kubík a Martin Vons
2. Program rokovania obecného zastupiteľstva.
3. Plán zasadnutí OZ na rok 2018.
23.02.2018
27.04.2018
29.06.2018
31.08.2018
26.10.2018
december – podľa dátumu konania komunálných volieb
Zasadnutie bude zvolané v posledný piatok v mesiaci o 15,30 hod. raz za 2 mesiace.
V prípadepotreby bude zasadnutie obecného zastupiteľstva v zmysle zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien aj predpisov, zvolané aj
v inom termíne.
4. Plán kontrol hlavného kontrolóra obce Rabčice na rok 2018.
5. Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. č.3/2016 o určení výšky dotácie
na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, na žiaka školskej jedálne, žiaka
školského klubu detí so sídlom na území obce Rabčice a na záujmové vzdelávanie detí
s trvalým pobytom na území obce
6. Programový rozpočet obce na rok 2018 (vrátane rozpočtu Základnej školy s MŠ
Rabčice) na úrovni programov a podprogramov na úrovni funkčnej klasifikácie
(súčasťou je aj rozpočet ZŠ s MŠ Rabčice).

- príjmy vo výške .......................................... 2016700 €
v tom: bežné príjmy
1366700 €
kapitálové príjmy
0€
príjmové finančné operácie
650000 €
z toho rozpočet ZŠ s MŠ:
príjmy (bežné) vo výške ...............................50538 €
- výdavky vo výške .................................... 2016700 €
v tom: bežné výdavky
…………… .1316700 €
kapitálové výdavky
700000 €
výdavkové finančné operácie
0€
z toho rozpočet ZŠ s MŠ:
výdavky (bežné) vo výške ..........................751837 €
7. Zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 14/2017 v súlade s § 14 ods. 2 písm.
b/ zákona č 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov /súčasťou zmeny rozpočtu je úprava rozpočtu ZŠ s MŠ
Rabčice/ podľa skutočnosti.
8. Prihlášku obce Rabčice za člena združenia Regionálneho vzdelávacieho centra Martin
na rok 2018.
9. Prihlášku Základnej školy s MŠ Rabčice za člena združenia Regionálneho
vzdelávacieho centra Martin na rok 2018.

C/ Ruší:
1. Organizáciu Miestneho národného výboru v Rabčiciach bez právneho nástupcu.
D/ Doporučuje:
1. Starostovi obce preveriť spôsob, akým je možný predaj obecných pozemkov a aký
je postup pri predaji pre RD BH Rabčice.
2. Starostovi obce zistiť od Jozefa Boldovjaka o akú výmeru v konkrétnych parcelách
má záujem a upresnenie o ktorú časť parcely ide prípadne ho pozvať na OZ pre
objasnenie a preveriť spôsob, akým je možný predaj obecných pozemkov a postup
predaja.

V Rabčiciach, dňa 18.12.2017

Jozef S l o v í k
starosta obce

